
 

www.fisioterapeutes.cat     cfc@fisioterapeutes.cat 

 
 
 
 

 
 
 

ACTA XXIX ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL 
COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA 

 
 
Celebrada a la seu de la Secció Territorial de Lleida, carrer Dr. Fleming, 33, entresòl 
3a, de Lleida, el dia 18 de juny de 2011, a les 11.30 hores en segona convocatòria, 
amb el següent ordre del dia: 
 
 

1. Informe del degà: Activitats any 2010. 
 
2. Presentació i aprovació, si s’escau, del balanç de l’any 2010. 

 
3. Informe de la Junta de Govern. 

 
4. Precs i preguntes. 

 
Hi assisteixen: 
 
Ramon Aiguadé Aiguadé Col. 3820 Manel Domingo Corchos Col. 2204 
Montserrat Inglés Novell Col. 0892 Roser Alfonso Pernias Col. 2646 
Gabriel Liesa Vivancos Col. 1592 Sílvia Quiñonero Gómez Col. 1771 
Rafel Donat Roca Col. 1510 Marc Lari Viaplana Col. 3115 
Eva Cirera Serrallonga Col. 3345 Beni Martínez González Col. 5566 
Javier Crespo Sanz Col. 3841 Irene Martínez Perez Col. 5987 
Marta Romera Dura Col. 5351 Antoni Mª Maya Martin Col. 2797 
Nuria Cortada Vilaró Col. 4961 Carolina Naudí Farre Col. 7156 
Núria Iglesias Arrojo Col. 7234 Rosa Isanta Barcons Col. 7749 
Josep Mª Nebot López Col. 4437     
    
 
Hi assisteixen amb veu però sense vot els assessors fiscal, laboral i jurídic del Col·legi, 
Sr. Salvador Rodríguez, Sr. Miguel Martínez  i Sr. Ramon Figueras, respectivament. 
 
Inicia l’acte el degà, Sr. Manel Domingo, donant la benvinguda a tots i expressant 
l’inici d’una assemblea itinerant, com es va comprometre. Dóna la paraula al secretari, 
Sr. Gabriel Liesa, per fer la lectura de l’ordre del dia. 
 
El secretari fa lectura de l’ordre del dia i explica als assistents el sistema de 
funcionament de l’assemblea en els punts de torn de paraula. 
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1. Informe del degà: Activitats any 2010 

 
El secretari comença explicant breument la Memòria 2010, quin és el seu format i 
dóna la paraula al degà per encetar l’informe de les activitats del Col·legi: altes, Borsa 
de Treball, Biblioteca, compra de llibres, cens de centres, assessories, Departament 
Professional (Comunicació, Formació).  
 
Posteriorment inicia l’explicació de l’activitat de Junta de Govern, així com de les 
diferents seccions, comissions i grups d’interès. Les diferencia en tres apartats: 
 

• Àmbit professional: informa als assistents de l’aplicació del procediment 
d’intrusisme, de la creació del nou Servei d’Orientació Laboral (SOL) i de la 
campanya de salut escolar. 

• Àmbit col·legial: informa respecte de la continuïtat de la campanya “El 
Col·legi en moviment” i de la creació de dos grups d’interès: el del Penedès i el 
del Vallès Oriental. Explica la creació del Grup de Treball de Fisioteràpia 
Aquàtica. Informa al respecte de la certificació dels Sistemes de Qualitat i Medi 
Ambient amb l’empresa Applus+. Informa respecte de la creació del Consell 
Social de la Fisioteràpia. Comenta la inauguració de la seu de la Secció 
Territorial de Lleida, així com l’aprovació dels ajuts per naixement i/o adopció i 
la progressió ascendent de la formació del Col·legi, en tot l’àmbit català.  

• Àmbit de relacions institucionals: informa al respecte de la presentació del 
Pla Director de malalties reumàtiques i de l’aparell locomotor, que permetrà 
una major presència de fisioterapeutes en l’atenció primària. Explica la relació 
de treball i de regulació laboral amb l’Ordre francesa de la Fisioteràpia atès 
l’enduriment de les condicions per poder treballar a França. Enumera els 
convenis amb diferents entitats: Associació de Disminuïts Físics d’Osona 
(ADFO), Universidad Católica de San Antonio de Murcia, Allegra, Associació 
Catalana per al Parkinson (ACAP). 

 
A continuació detalla i enumera la tasca realitzada per les comissions, grups d’interès i 
seccions. 
 
Una vegada explicades les activitats, es dóna pas al següent punt, cedint la paraula a 
la tresorera, Sra. Montserrat Inglès. 
 
 

2. Presentació i aprovació del balanç de l’any 2010 
 
La tresorera fa una breu explicació del balanç econòmic, informant que l’any 2010 ha 
donat un saldo positiu de 54.661,28 euros i realitzant una comparativa respecte als 
pressupostos del 2009. En referència als ingressos, comenta el baix registrament de 
societats professionals en comparativa amb d’altres col·lectius, on es fa de forma més 
regular i àmplia. Explica l’èxit de la jornada col·legial i la intenció de seguir realitzant 
jornades amb el mateix format. En referència a les despeses, comenta l’augment en 
el Sopar institucional a causa de l’actuació lúdica que va tenir lloc. Explica l’objectiu 
d’apropar la formació al col·legiat. Comenta el fet que no hagin tirat endavant cap de 
les jornades lúdiques previstes a les seccions. Comenta el fet de l’augment de 



 
 
 

www.fisioterapeutes.cat     cfc@fisioterapeutes.cat 

despesa en comunicació a causa de l’enviament de El Dit en format paper per tal 
d’augmentar la comunicació amb el col·legiat. Informa als assistents que la Junta 
demanarà a l’Assemblea que aquest benefici sigui aplicat al romanent del CFC. 
 
Una vegada finalitzada l’explicació, dóna pas al secretari, el qual obre el torn de 
paraula als assistents, informant del procediment a realitzar. 
 
En no haver-hi cap pregunta, es dóna pas a l’aprovació del balanç econòmic. El 
secretari proposa l’aprovació per part de l’Assemblea del balanç econòmic del 2010 
presentat per aquesta Junta de Govern. S’aprova per assentiment sense cap vot en 
blanc i cap en contra. 
 
Es dóna pas a la segona aprovació. El secretari demana a l’Assemblea que el benefici 
de l’any 2010, és a dir, 54.661,28 euros, es destini al romanent del CFC. S’aprova per 
majoria absoluta. 
 
Es dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 

 
3. Informe de la Junta de Govern 
 

Pren la paraula el degà per informar dels tres punts de l’informe de Junta de Govern: 
 

• Estat de la relació amb el CGCF: fa un breu històric de les relacions amb el 
CGCF i, després d’un any d’estar-ne fora i arrel d’una reunió al mes de març, el 
CFC s’hi ha reincorporat aconseguint que la quota que cal pagar al CGCF sigui 
per ingrés i no per nombre de col·legiats, i també la creació de tres comissions 
de treball: un de reforma estatutària, una de control financer i una darrera de 
creació d’especialitats de fisioteràpia. 

 
El degà cedeix la paraula al secretari per explicar el següent punt de l’informe de 
Junta: 

• La nova Junta de Govern del CFC, 2011/2015: explica breument la formació de 
la nova Junta de Govern, presentant a cada membre i les seves funcions dins 
de la Junta. 

 
El secretari passa la paraula al degà, que explica el darrer punt de l’ordre del dia: 
 

• Proposta de canviar el preu de les ofertes de la Borsa de Treball per prestació 
de serveis, modificant-les a 18 euros per treballar en centre i a 20 euros per 
treballar en domicili. L’assessor jurídic insisteix en el fet que això no es marcar 
tarifes orientatives sinó establir quin preu s’oferta, perquè el Col·legi no té la 
competència per poder marcar preus ni que siguin orientatius. 

 
El secretari demana a l’Assemblea l’aprovació a la proposta de modificació de preus 
per acceptar ofertes de treball per la Borsa de Treball del CFC, recordant que seran 18 
euros per treballar en centre i 20 per treballar en domicili. La proposta s’aprova per 
majoria absoluta. 
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El degà dóna la paraula al vicedegà, Sr. Ramon Aiguadé, per tal que es presenti atès 
que és el referent de Lleida. El vicedegà mostra la seva alegria de poder fer  
assemblees a les seccions, malgrat la poca assistència. Cal buscar més implicació. 
Ofereix el seu correu electrònic per tal que, qui ho cregui convenient, s’hi posi en 
contacte. 
 
 

4. Precs i preguntes 
 
 
El degà fa referència al nou procés d’intrusisme, essent el CFC qui fa la denúncia. 
 
Finalitzat l’últim punt de l’ordre del dia, el secretari informa del procediment per 
aprovar l’acta. S’enviarà als assistents dins d’un termini de 15 dies. Els assistents 
tindran 15 dies per donar la seva aprovació (ja sigui per assentiment o per aprovació 
expressa) o per presentar les al·legacions que creguin oportunes. Finalitzat el termini 
es procedirà a l’estudi de les al·legacions i s’enviarà, durant els següents 15 dies, 
l’acta aprovada. 
 
El secretari dóna la paraula al degà, qui dóna les gràcies a la Secció Territorial de 
Lleida i als assistents per la seva presència. Es dóna per finalitzada l’assemblea a les 
12.35 hores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vist-i-plau degà      Secretari 
 
 
         
Manel Domingo i Corchos     Gabriel Liesa i Vivancos  


